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تصنيف المجالت

Thomson Reuters / ISI / Web of Scienceتومسون رويترز ➢

Scopusسكوبس➢

...(طب، رياضات، علوم الحاسب،)أخرى حسب مجال التخصص تصنيفات ➢

Google Scholarالباحث العلمي لقوقل ➢

Web Searchمحرك بحث  engine وخدمات أخرى

Predatoryالتصنيفات والمؤشرات الوهمية➢ Journals and Fake Metrics
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Institute for Scientific Information ≡ ISI : 1960

– Web of Scienceشبكة المعرفة –شبكة العلوم  Web of Knowledge

Thomson Reutersرويترز تومسون 

: 2016Clarivate Analytics

(Category)فئة 240مجلة موزعة على 12270حوالي 
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تومسون رويترزتصنيف المجالت حسب



خدمات تومسون رويترز ➢

Web of Science

InCites

Journal Citation Reports

Essential Science Indicators

EndNote

…
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Scopus-elsevierسكوبس تصنيف المجالت حسب



Subject)مجال 27مجلة موزعة على 25500حوالي  Area)

وكل مجال مقسم إلى عدة تخصصات دقيقة

7



البحث عن تصنيف المجالت ومعامل التأثير

⟸قواعد المعلومات األجنبية ⟸المكتبة الرقمية السعودية ➢

➢⟸ Journal Citation Reports (JCR)

➢⟸ INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS
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Impact factorمعامل التأثير  ➢
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INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS



ترتيب المجلة في الفئات التي تنتمي إليها➢

10



البحث عن المجالت حسب الفئة
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البحث عن المجالت حسب الفئة
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البحث عن المجالت حسب الفئة

➢Journals by Rank

➢Select Categories

Computer Science… 

.

.

.

➢Submit
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البحث عن المجالت حسب الفئة
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البحث عن المجالت حسب الفئة
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البحث في قاعدة المعلومات

➢Basic Search

➢Topic / Title / Author / …/ Address /….
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متطلبات وشروط النشر

فكرة البحث وأهمية الموضوع وأصالته➢

هل الفروض واضحة؟➢

تصميم البحث؟➢

العينة ممثلة؟ األساليب اإلحصائية مالئمة؟➢

أسلوب الكتابة؟ دقة المعلومات؟ اإلقتباس؟ األخطاء اللغوية؟➢

والمراجعينEditorهل يحمل البحث رسالة واضحة ونتائج تثير إهتمام المحرر➢
Reviewers

هل يقع البحث ضمن إهتمامات المجلة؟➢

تعليمات وقواعد النشر في المجلة➢
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مسائل أخرى
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مسائل أخرى

Choosingإختيار المجلة المناسبة➢ the right journal     

خطوات النشر➢
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شكرا على حسن إستماعكم
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